
rült, hogy az irkász elbánt velem”; „Sze-
gények! Õk sohasem jártak nyugati egye-
temekre, így nem is hallottak a labirintu-
sokról.”), az olvasó felé történõ kiszólásai
(„Micsoda? – kapja fel a fejét erre az olva-
só.”) vagy az írás mûveletének a szemlél-
tetése („Ezért kell sürgõsen még valamit
kitalálni, ami elviszi a hátán ezt a törté-
netet...”; „Vagy vegyünk egy bárót, adjunk
neki pénzt, tegyük fel egy lóra, majd ad-
junk hozzá egy feleséget.”; „Ez most ha-

zugság, csak az elbeszélõ akarja összeza-
varni a jóhiszemû olvasót.”).

Összességében véve a kötet játékos
kedvû kísérletnek, a benne többször meg-
jelenõ gasztronómiai párhuzam alapján
érdekes „fõzetnek” bizonyul, amely nem-
csak vállalja furcsaságát, hanem elemzi is
azt, ezáltal pedig túllépi a csupán izgal-
mas olvasmányok kategóriáját.

Codãu Annamária
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METSZÉSVONALAK
Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók,
írócsoportosulások

A tanulmánykötet az értelmiségtörté-
net témakörébe illeszkedõ, kronologikus
rendben prezentált írások gazdag válasz-
tékát nyújtja az érdeklõdõknek. A nagyvá-
radi Partiumi Keresztény Egyetem Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke
által szervezett, életre hívott konferenci-
án, 2013 nyarán elhangzott elõadások 
tanulmányváltozatai láttak benne napvi-
lágot. A konferencia, mint a szerkesztõk
az elõszóban írják, az értelmiségtörténeti
kutatás területén „a teljes magyar nyelvte-
rületen hagyományt igyekszik teremteni”,
a szervezõk szándéka szerint tehát egy
konferenciasorozat nyitó rendezvényének
tekinthetõ, és kétévenként követik majd
újabbak. Az elsõ konferencia egyik cél-
kitûzése „a lehetséges forráscsoportok
számbavétele” volt. A koncentrált kötet-
ben sok évtizede folyó kutatások eredmé-
nyeinek ismertetésére éppúgy sor kerül,
mint új kutatási irányok bemutatására. 
A témában érintett tudományterületek kö-
zötti párbeszéd és a módszertani nyitott-
ság a konferencia szervezõinek és a kötet
szerkesztõinek tudatosan vállalt elve. 

A tanulmányok témakínálatát fino-
man átszínezi a vázolt értelmiségi karrie-
rek egy részének kötõdése a Partiumhoz
és Erdélyhez. Ugyanakkor több írás a 20.
századi Budapest értelmiségi köreivel
foglalkozik, egyes tanulmányok pedig tá-

gabb, országos léptékû forrásfeltárásra 
támaszkodnak. 

A tanulmányok általában nem vállal-
koznak az idõben változó tartalmú ’ér-
telmiségi’ fogalom meghatározására. Csak
néhány írás tematizálja a fogalom történe-
tét, illetve az ’értelmiségre’ vonatkozó ku-
tatások tudománytörténeti helyét, így
Kecskeméti Gábor, Demeter Júlia és Gyáni
Gábor tanulmányai. A szerkesztõk az elõ-
szóban hangsúlyozzák, hogy „a magyar
értelmiségtörténet kutatása nem fejlõdött
önálló tudományággá”, és olyan inter-
diszciplináris vizsgálatoknak kell „az el-
méleti hátteret, fogalomhasználatot és
szükséges terminológiát” kialakítani, ami-
lyenekhez az említett nagyváradi konfe-
rencia is hozzá kívánt járulni a különbö-
zõ tudományterületek közötti párbeszéd
elõsegítésével. A konferencia az értelmi-
ség fogalmának meghatározásában csat-
lakozott a hazai történetírásnak ahhoz a 
hagyományához, amelynek alapján a 19.
században létrejött „modern, csoportjelö-
lõ fogalom elõzményei” (Demeter Júlia 
tanulmánya, 124., Mazsu Jánosra hivat-
kozva) is az értelmiséghez sorolhatók,
ami már a kora újkortól kezdve nagyszá-
mú életpálya alapján teszi lehetõvé karri-
erminták megrajzolását. „Konferenciánk
az értelmiségi fogalmát tágan kezelte:”, ír-
ják a szerkesztõk a kötet elõszavában,

Szerk. Biró Annamária, Boka László. Partium Kiadó – reciti, Nagyvárad–Bp., 2014. (http://reciti.hu/
014/2362)
A recenzió az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport 19. századi Könyv- és Sajtótörténe-
ti Mûhelye kutatási programjának keretében készült.



„ideértette mindazokat, akik történetisé-
gében az olvasás és írás kulturális gyakor-
lataiból élnek/éltek meg, illetve társadal-
mi kapcsolataik ezen gyakorlatoknak 
köszönhetõen szervezõdtek.” (7–8.)

Kecskeméti Gábor a kora újkori Ma-
gyarország tipikus és a tipikustól eltérõ
értelmiségi pályáit ismertetõ tanulmánya
egy terjedelmes forráscsoport, a külföldi
egyetemlátogatások adatainak feldolgozá-
sán alapszik. A szerzõ a peregrináció ko-
ra újkori feltételrendszerének vázolása,
többek között a célpontjául szolgáló egye-
temek ismertetése után a peregrinusok
többségére jellemzõ pályaképeket mutat-
ja be, majd néhány, egyéni indíttatás foly-
tán a szokásostól eltérõ irányban induló
peregrinusi életpályát ismertet. Kecske-
méti azzal a megállapítással zárja az írást,
hogy az atipikusként induló értelmiségi
karrierminták a korban „valahogyan min-
dig visszarendezõdnek a tipikus és töme-
ges életpálya-útvonalakra”, ami az ismer-
tetett életutak esetében egyrészt a protes-
táns egyházak lelkészi, kántori, tanítói 
állásainak betöltését, másrészt, a tudo-
mányterületeket illetõen, a teológia elsõ-
ségét jelenti. 

A nagy hagyományú hazai peregriná-
ciókutatás forrásainak új, a digitalizálás
által lehetõvé tett felhasználását mutatja
be Maczelka Csaba a peregrinusi emlék-
könyvek bejegyzéseinek 2003 óta épített
adatbázisára támaszkodó, elsõsorban filo-
lógiai érdekû tanulmányában. Az album-
bejegyzések elemzése John Owen, 16–17.
századi walesi költõ korabeli ismertségé-
re nézve hozott új meglátásokat, finomít-
va így azt a képet is, amellyel a kutatás 
a hazai peregrinus diákok mûveltségérõl
rendelkezik.

A kötetben a tanulmányok kronologi-
kusan következnek, de a felvetett problé-
makörök és megközelítésmódok az idõ-
rendet átmetszõ sokszoros kapcsolódáso-
kat hoznak létre az írások között. Egy-egy
életpályára fókuszál Hevesi Andrea,
Verók Attila, Hegedûs Béla, Szajbély Mi-
hály és Vallasek Júlia írása. Vallasek Júlia
Jékely Zoltán 1944 és 1946 közötti mûkö-
dését vizsgálja a kolozsvári Világosság
címû napilap szerkesztõjeként. A lapban
megjelent írásaira és, kisebb részben, csa-
ládi levelezésekre támaszkodva rajzolja
meg a költõ szellemi útját, helyét és szû-
külõ mozgásterét a napilap szerkesztõsé-
gében, és mindazokat a külsõ és belsõ
kényszereket, amelyek szûkebb hazája 

elhagyása és a Budapestre való második
áttelepülése felé terelték. Hevesi Andrea
a 16–17. századi református prédikátor és
énekeskönyv-szerkesztõ Újfalvi Imre pá-
lyáját ismerteti, akinek az útja felekezeté-
nek belsõ viszálykodásai miatt vezetett
számkivetettségbe és ínségbe, és munkás-
ságának jelentõsége is tudatos elhallgatás
nyomán merült feledésbe, egészen 20.
századi újrafelfedezéséig. Hegedûs Béla
Kalmár György életével ismerteti meg az
olvasót. A 18. századi nyelvfilozófus saját
ismeretelméleti rendszerének következ-
ményeit vitte át a gyakorlatba, alakította
önnön életévé, és így vált belõle társadal-
mi kötöttségektõl mentes, különc utazó.
Az „érzékelõképesség/érzékenység” fogal-
ma köti össze ezt a 18. századi életpályát
Csáth Géza Szajbély Mihály által leírt „ku-
darcos értelmiségi karriertörténetével”.
A fogalom Kalmár György életmûvében, a
18. századi eszmetörténet kontextusában
a világ megismerésének feltételeként, míg
Csáth Géza életében, a 19–20. század for-
dulóján a mûvészi alkotás feltételeként
vált központi jelentõségûvé. Szajbély 
Mihály az író személyes identitásának
alakulását az általa megalkotott szövegek
összessége alapján értelmezi. Csáth azo-
nosságtudatának tragédiához vezetõ krí-
ziseit nemcsak a pszichoanalitikus meg-
figyelés és a mûvészi érzékenység ütközé-
sére vezeti vissza, hanem ezt a konflik-
tust tágabb összefüggésbe helyezi. Niklas
Luhmann strukturalista társadalomelmé-
letére támaszkodó értelmezése szerint
Csáth Géza tragédiájának oka az a kihívás,
amely elé a modernitás állítja a sokoldalú-
an tehetséges személyiséget, éspedig hogy
a társadalom több alrendszerébõl egyide-
jûleg érkezõ, egymásnak ellentmondó el-
várásoknak, „normalitásoknak” megfelel-
jen, ami a személyiség egységének meg-
bomlásához vezet (231–233.). A mûvészi
látásmód és a pszichoanalitikus elemzés
ütközése Csáth életében, a mûvész és az
orvos szerepeinek kettõssége tehát csak
egy a különbözõ társadalmi alrendszerek-
bõl érkezõ elvárások, a személyiséget a
maguk képére alakító normarendszerek
lehetséges konfliktusai közül. 

A kisebbségi lét és a kommunista dik-
tatúrák kényszerpályáin mozgó 20. száza-
di magyar költõ, a társadalmon-kívüliség-
be, nyomorba, öngyilkosságba sodródott
értelmiségiek pályaképeinek egyfajta el-
lenpontja lehet Schmeizel Márton Verók
Attila által megrajzolt sikeres életútja. téka
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A szerzõ a „kulturális emigráció” (56.)
példájaként idézi fel az 1679-ben született
erdélyi szász tudós pályáját, aki német
egyetemeken (fõleg Jénában és Halléban)
tanított, és Németországban publikált, de
tudományos tevékenysége mindig hazá-
jára irányult. A sikeres karrier hátterében
ugyanakkor felsejlenek a kevésbé sikeres,
csupán korlátozottabb lehetõségekkel,
szûkebb hatókörrel biztató pályák, ame-
lyeket Schmeizel tudatosan nem válasz-
tott akkor, amikor külföldi egyetemjáró
évei után nem tért vissza hazájába.  

A kora újkori nem nemes literátor ér-
telmiségiek (Újfalvi, Kalmár, Schmeizel)
életútjával foglalkozó tanulmányok egyi-
kében sem találkozunk a családdal mint 
a személy útjait igazgató, anyagi és szel-
lemi hátteret nyújtó, az egyéni döntéseket
befolyásoló intézménnyel. Egészen más 
a helyzet a széki Teleki grófok nagycsa-
ládjában, amelynek nevelõ, karrierformá-
ló mûködését Egyed Emese elemzi az
1700–1841 közötti idõszakra nézve, a fiú-
gyermekek szocializációjára vonatkozó
forrásokat a felnõtt életszakasz tényeivel
összeolvasva, mind a karrierpálya, a be-
töltött erdélyi és magyarországi közéleti
pozíciók, mind a magánélet, a saját csa-
ládalapítás, a mûvelõdési igények, a nagy-
család hagyományainak továbbvitele
tekintetében. Az egyéni jellemrajzok és 
a szülõ-gyermek kapcsolatok finom elem-
zése nyomán a tanulmányban a fõnemesi
nagycsalád mint jól mûködõ szocializáci-
ós intézmény és biztos anyagi háttér képe
bontakozik ki.  

Talán nem véletlen, hogy J. W. Goethe
Vonzások és választások címû regényé-
nek címe két tanulmányban is felbukkan.
Kecskeméti Gábor a kora újkor tipikus és
atipikus hazai értelmiségi pályáit áttekin-
tõ, már hivatkozott tanulmánya a követ-
kezõ megállapítással zárul: „A vonzások-
nak és választásoknak ebben az összetett
rendszerében vannak olyan elemek is,
amelyeket nemigen lehet nem választa-
ni.” K. Horváth Zsolt a Kassák Lajos körül
szervezõdött baloldali mûvészcsoporto-
sulás, a Munka-kör társadalmi bázisát
elemzõ tanulmányában gondolatmenete
egyik vezérfonalává teszi a „vonzások és
választások” fogalompárt, illetve az
„elektív affinitás” Max Weberre vissza-
menõ szociológiai fogalmát, amely alkal-
mas annak megragadására, hogyan viszo-
nyulnak az életpályák során meghozott
személyes döntések az egyén társadalmi

és kulturális helyzetének meghatározott-
ságaihoz. Ez a problémakör a hazai értel-
miségtörténeti kutatás számára nagyon
aktuális, hiszen – mint azt Gyáni Gábor is
érinti a kötetben, Az alkotó értelmiség tár-
sadalmi forrásai címû írásában – az 1990
elõtti évtizedekben a kérdést a „szociológi-
ai redukcionizmus” (156.) jegyében kellett
rövidre zárni, aminek egyik következmé-
nye, hogy „a társadalomtörténet és az esz-
tétikai értékek kérdései iránt érdeklõdõ
tudományterületek szemléletmódja” még
ma is nehezen közelíthetõ egymáshoz.
(155.) Erre a közelítésre tesz kísérletet
Gyáni, kitérve a jelentõs hazai elit- és
professzionalizáció-történeti kutatások
eredményeinek ismertetésére, és hangsú-
lyozva a makro- és mikroszintû vizsgála-
ti eljárások ötvözésének szükségességét.
Gyáni illusztrációképpen Móricz Zsig-
mond származásának és pályájának
összefüggéseit, az író ezzel kapcsolatos
önéletrajzi megszólalásait és a téma szak-
irodalmi megközelítéseit elemzi.

Mint azt a kötet címe is jelzi, elméle-
ti háttérként több tanulmányban felbuk-
kan a hálózatelmélet és annak fogalomtá-
ra. Biró Annamária Hatvany Lajos berlini
kapcsolatait vizsgálja, és elemzése nem-
csak Hatvanynak a hazai irodalmi élet-
ben betöltött szerepével kapcsolatosan
hoz új meglátásokat, hanem azt a lehetõ-
séget is felvillantja, hogy ilyen irányú 
további kutatások, az aktivizmus áramla-
tának kapcsolati hátterét megvilágítva, 
a korszak európai eszmetörténetéhez is
érdemben hozzátehetnek valamit. „Segít-
hetnek megérteni azt az európai folyama-
tot, amelynek során a Berlinben kialaku-
ló aktivizmus teljes mértékben szétfejlõ-
dik és egymásnak gyakran ellentmondó
konstrukciókban […] szilárdul meg.”
(201, 212.) Balázs Imre József az 1945 
és 1948 között Budapesten mûködött, 
a szürrealizmus irányában tájékozódó
irodalmi-mûvészeti csoportosulás, az Eu-
rópai Iskola hazai és nemzetközi kapcso-
latrendszerét elemzi, kitérve a csoport
tagjainak értelmiségi szerepmodelljeire
is. Keszeg Anna az 1937-ben forgatott
Torockói menyasszony címû film kapcsán
az alkotók kapcsolatrendszerének háló-
zatjellegérõl gondolkodik, felvázolva a
markánsan eltérõ életpályákat, amelyek
átmenetileg összefonódtak a film mint
kulturális termék közös létrehozásakor. 
A szerzõ a hálózatelméletet, illetve annak
a tanulmányban tárgyalt témára alkal-118
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mazható hozadékát egy új, francia, kul-
túrtörténeti-irodalomszociológiai irány-
zatra támaszkodva gondolja tovább,
amely elmélet a kulturális termékek spe-
ciális cselekvésjellegével foglalkozik.
(288.) Németh Zoltán a pozsonyi Kal-
ligram Kiadó sikerének történetét elemzi,
és a hálózatelmélet által leírt „népszerû-
ségi kapcsolódás” törvénye segítségével
(342.) magyarázza a kiadó felfutását, te-
vékenységének gyors és sokfelé ágazó 
növekedését. 

A konferencia egyik több oldalról 
körüljárt témája volt az írói-költõi pálya-
kezdés fogalma. Milbacher Róbert és
Szilágyi Zsófia tanulmányaiban a „pálya-
kezdés” mint irodalomtörténeti fogalom
válik az elemzett problémává, kimutatva
annak konstrukció jellegét, amelynek
megalkotásához maguk a mûvészek is 
aktívan hozzájárultak a mûvek keletkezé-
sével egyidejû és utólagos, önreflexív
megnyilatkozásaikkal. A pályakezdés ha-
gyományosan alkalmazott fogalmának
megkérdõjelezése értelemszerûen az írói
életmûvek szakaszolásának megszokott
gyakorlatát egészében is kérdõjel alá vonja. 

Számos tanulmányban megjelenik az
alkotói szerepértelmezések problémaköre
és a szerepértelmezések nyilvánosságbeli
megjelenítése, a mû és a személyiség re-
cepciójának tudatos irányítása az alkotók
által, valamint ezek továbbélése az iroda-
lomtörténeti feldolgozásokban. Debrecze-
ni Attila és Czibula Katalin írásai Kazin-
czy Ferencnek és Bessenyei Györgynek az
alkalmi költészethez való viszonyát elem-
zik. Debreczeni a Kazinczy kritikai kiadás
munkálatainak tanulságai, míg Czibula
Katalin egy Bessenyei-költemény keletke-
zéstörténetének és színháztörténeti kon-
textusának pontos rekonstrukciója útján
mutatja be azt az alkotói igyekezetet,
hogy a létrehozott alkalmi költeményeket
magasabb, a társasági-társadalmi elvárá-
sok szintje fölé emelkedõ mûvészi, poéti-
kai összefüggésekbe helyezze. Mindkét
költõ arra törekedett, hogy az alkalmi köl-
tõ szerepét eltávolítsa magától. Demeter
Júlia és Margócsy István az írók szegény-
ségének és magányának, az alkotó munka
hiányzó társadalmi honorálásának megje-
lenítését tárgyalja. Demeter Júlia a 18–19.
század fordulója környékén keletkezett
iskoladrámák alapján, és Csokonai Vitéz
Mihály Tempefõi címû darabjának értel-
miségi figuráit elemezve mutatja ki az al-
kotó értelmiség társadalmi beágyazottsá-

gának a korra jellemzõ hiányát. Margócsy
István tanulmánya mintegy a folytatását
mondja el az írói önértelmezés részévé
váló, de a 19. század folyamán az iroda-
lom intézményrendszerének kiépülésé-
vel fokozatosan toposszá merevedõ kép, 
a nélkülözõ és saját korában meg nem ér-
tett írói portré történetének. A krisztusi
szenvedéstörténet analógiájára használt
feltámadás-képzetnek feleltethetõ meg 
a „nemzeti szempont szerint újjárende-
zett” (152.) irodalom mûvelõinek állami-
lag irányított ünneplése a 19. század vé-
gén, amikor a szépirodalom a magyar 
állam önigazoló ideológiájának egyik fõ
pillérévé vált. Ekkor végre az anyagi meg-
becsülés álma is valósággá válhatott, kö-
szönhetõen annak, hogy az alfabetizáció
kiterjedése és az olvasás tömegessé válá-
sa megteremtette a megfelelõ piacot az
irodalmi mûvek számára.  

A hálózatok és kapcsolati hálók tema-
tikáján belül a hivatalos irodalom ellené-
ben a századforduló után fellépõ új iroda-
lom nagyváradi mûhelye, A Holnap címû
antológia és az azt létrehozó Irodalmi
Társaság történetét tárgyalja Boka László
tanulmánya, kitérve a „kültagok”, azaz 
a társasághoz csapódott, komoly írói tel-
jesítménnyel nem rendelkezõ személyek
ellentmondásos szerepére. Egy olyan iro-
dalom sajátos problémáit érinti ezzel a ta-
nulmány, amelynek létformájához már
elválaszthatatlanul hozzátartozik az or-
szágos hatókörû napi sajtó médianyilvá-
nossága. Ez kapcsolja össze az írást Saly
Noémiével, aki a századfordulós Buda-
pest kávéházi világát rajzolja meg, és azt
tárgyalja, mi kellett ahhoz, hogy egy ká-
véház „irodalmi kávéházzá”, írók, újság-
írók találkozóhelyévé, szerkesztõségek
otthonává váljon. Ugyanígy a kor újság-
íróinak társadalmi helyzetével, szereple-
hetõségeivel és szerepproblémáival fog-
lalkozik Hajdu Péter írása, egy Bródy
Sándor-regény kapcsán. 

Nem utolsósorban a forrásadottságok
sajátosságai kötik össze azokat a tanulmá-
nyokat, amelyek a közelmúlt értelmiség-
történetének egy-egy szeletével foglalkoz-
nak. Az élõ szerzõk esetében a források
egy része, az alkotók „levelezései, kiadat-
lan feljegyzései egyszerûen nem váltak
még kutatás tárgyává” (Szilágyi Zsófia,
311.) Ugyanakkor a kutatónak lehetõsége
nyílhat a személyes kapcsolatfelvételre,
és ebben helyzete erõsen eltér azokétól,
akik lezárt életmûveket vizsgálnak. téka

119



Szénási Zoltán Vasadi Péterrel készített
interjújára hivatkozhatott (321.) tanulmá-
nyában, mely Vasadi pályakezdését ele-
mezve a katolikus költõ szereplehetõsé-
geit vizsgálja az 1945 utáni Magyarorszá-
gon, kitekintve a szerepkör feltételeinek
alakulására a hazai nyilvánosságban a 19.
század vége óta. Balogh Andrea két Er-
délyben született, zsidó származású ma-
gyar értelmiségi életútját állítja párhu-
zamba, a „többszörös kisebbségiség”
szempontja és más életpályabeli rokonsá-
gok alapján. Míg a szépíró Karácsony 
Benõ 1944-ben meghalt, addig a néprajz-
kutató Mózes Terézzel Balogh Andreának
lehetõsége volt „elektronikus beszélgeté-
seket” folytatni (253.) Bányai Éva a buka-
resti Irodalmi Alap mûködését tárgyaló
írásában a történet fontos szereplõivel, 
az íróknak juttatandó honoráriumokról
és segélyekrõl döntõ hivatalnokokkal
folytatott telefonbeszélgetésekre hivat-
kozhatott. A romániai irodalmi intéz-
ményrendszerrel foglalkozó tanulmány
ugyanakkor a forrásadottságok egy másik
sajátosságára is felhívja a figyelmet: a kö-
zelmúlt kényes történeti tényeivel kap-
csolatos források nehezen kutathatók fel,
és sokszor nem válnak kutathatóvá. 

Az 1945 utáni idõszak történetével
foglalkozó írásokon túl a megelõzõ száza-
dok jelenségeit vizsgáló tanulmányok-
ban is felbukkan itt-ott a mára vonatkozó
reflexió. Érdekes például Verók Attila fel-
vetése, amelyet Európa nyugati és keleti 
felének eltérõ alapmûveltségével kapcso-
latban fogalmaz meg. A Kárpát-medencé-
ben a tudományos munka specializáló-
dását nehezítõ tényezõk (könyvpiac fej-
letlensége, bizonytalan politikai, gazda-
sági háttér) és az iskolarendszer ennek
megfelelõ fejlõdése, „a hiányos helyi kul-
turális feltételek” a kora újkorban Verók
szerint „paradox módon” hozzájárulhat-
tak ahhoz, hogy „a régióban élõ értelmi-
ségiek kulturális horizontja vagy […]
alapmûveltsége sokkal mélyebbnek és
szerteágazóbbnak tûnik, mint a nyugat-
európai kortársaké” (66–68.), ami feltéte-
lezhetõen közrejátszott a 18. századi 
hazai tudósok külföldi sikereiben. Alap-
mûveltségüknek ez a nyugatabbi kortár-
sakétól eltérõ szerkezete ugyanis, mint
írja, „nyitottabbá és kreatívabbá” tette
õket (67.). Verók megjegyzi, hogy „a tel-
jes Kárpát-medence fentebb vázolt kultu-
rális-szellemi adottságai egészen a leg-
utóbbi idõkig kitartottak”. (70.) Demeter

Júlia a közép- és kelet-európai értelmi-
ségnek a 19. század során kialakult, 
a nyugat-európaitól eltérõ státusza, a kö-
zéprétegektõl való itteni elkülönülése
kapcsán írja (amely a második világhábo-
rú után is fennmaradt, és amellyel a szo-
cialista „rezsim is számolt”): „napjaink-
ban […] e különálló szerep lebontásának
vagyunk tanúi Magyarországon, társa-
dalmi és intellektuális kontextusban egy-
aránt”. (123.) Nemcsak ezek az explicit
utalások, amelyek a jelen mûvelõdés- 
és oktatáspolitikáját is érintik, hanem a
gondosan szerkesztett kötet egészének
kérdésfelvetései nyitottá teszik azt az ér-
telmiségi munka mai feltételei, a jelen 
értelmiségének problémái irányába.

A konferencia és a kötet, mint azt a
szerkesztõi elõszót idézve már jeleztük,
egy tág értelmiségfogalmat alkalmazott,
amely nem teszi kritériummá valamifajta
értelmiségi öntudat meglétét, nem köti
azt valamely végzettséghez, és nem korlá-
tozza az „alkotó értelmiségi” munkát vég-
zõkre, hanem mindazokat az értelmiség
körébe tartozóknak tekinti, „akik történe-
tiségében az olvasás és írás kulturális
gyakorlataiból élnek/éltek meg, illetve
társadalmi kapcsolataik ezen gyakorlatok-
nak köszönhetõen szervezõdtek”. (7–8.)
Ez a fogalom látszólag probléma nélkül
integrálja a politika szféráját, valamint 
a különbözõ (pl. állami, egyházi, gazda-
sági, egyesületi) szervezetek hivatali és
szervezõi-adminisztratív feladatköreit.
Mégis a kötetben megjelent tanulmányok
többsége olyan emberek életútjaival fog-
lalkozik, akik, Gyáni Gábor tanulmányá-
nak kifejezésével élve, „alkotó értelmisé-
gi”-nek tekinthetõk, illetve tevékenysé-
gük valamilyen értelemben a nyilvános-
ságra irányul: írók, újságírók, tudósok,
mûvészek, könyvkiadással foglalkozók,
politikusok, papok, prédikátorok. Ennek
megfelelõen a forráshasználat sem hoz
semmi meglepõt, típusukat tekintve a for-
rások nem nyúlnak túl az értelmiségi
életutak és életmûvek rekonstruálásához
hagyományosan használtak körén. Így az
amúgy gazdag kötetbõl keveset tudunk
meg az értelmiségi fogalom mindenkori
határairól. Az írni-olvasni tudás kiterje-
désével, az adminisztratív feladatkörök
megsokszorozódásával az élet minden 
területén, a 19. század végére, a 20. szá-
zadra és a jelenre nézve egyre inkább
problémássá válik az a meghatározás,
amely az „értelmiségi” fogalmát pusztán120
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„az olvasás és írás kulturális gyakorlatai-
hoz” köti. Remélhetõleg valóban lesz a
kezdeményezésnek folytatása, és a továb-
bi konferenciák hozzájárulnak majd az
értelmiségtörténet célkitûzéseinek fogal-
mi-módszertani tisztázáshoz. Ennek nyo-
mán talán megvilágítják majd, milyen

megközelítésmód teheti történeti forrása-
inkat, amelyek nagyobbrészt az olvasás
és írás kulturális gyakorlatainak köszön-
hetõen léteznek, specifikusan értelmiség-
történeti forrásokká.

Bódy-Márkus Rozália

téka

121

ÉRTELMISÉGI HÁLÓZAT
Intelligens háló… 
Fiatal kutatók a Kárpát-medencében

Beszédes címet választott a külhoni
magyar tehetségek támogatására alapított
Collegium Talentum fiatal kutatóinak az
írásaiból összeállított könyv szerkesztõje,
B. Varga Judit a tanulmánykötetük élére.
Az Intelligens háló – Beretka Sándor újvi-
déki mechatronikai mérnök tanulmányá-
ból átvéve – a címlapra kiemelve többlet-
jelentést nyer: a tatabányai és budapesti
kettõs székhelyû kollégium vezetõinek
azt a törekvését mutatja, hogy a különféle
tudományterületeket képviselõ határon
túli magyar posztgraduális vagy PhD 
fokozattal rendelkezõ hallgatók, illetve
doktorandusok a közös képzéseik során
az interdiszciplináris, például tudomány-
kommunikációs, tárgyalási vagy tudo-
mánymarketing ismeretek elsajátítása
mellett a friss személyes kapcsolataik 
révén határokon átívelõ intellektuális há-
lózatot hozzanak létre. Ily módon a ma-
gyar nyelvû tudományosság fenntartását,
folytonosságát segíthetik a szomszéd or-
szágok magyarlakta területein.

Az elõszóban Kandikó József elnök is
ezt az értelmiségi hálózati szerepet emeli
ki. Felidézi, hogy a hallgatók szigorú pá-
lyázati és felvételi eljárás sikeres teljesíté-
se révén juthattak ahhoz a kiemelkedõ 
lehetõséghez, amit a Collegium Talentum
anyagi és szakmai támogatásként adott
számukra. A szakmai támogatás legfonto-
sabb eleme – a már említett közös három-
napos képzési alkalmak mellett – a tutori
rendszer. A tutorok kiválasztása elsõsor-
ban a felvételt nyert hallgatók döntésén
múlik. A Collegium Talentum szakembe-
rei azt ajánlják nekik, hogy ne a doktori
témájuk témavezetõjét nevezzék meg,

mert így több tapasztalathoz, kapcsolat-
hoz jutnak. A tutor személyérõl a témave-
zetõvel konzultálnak, s a kritérium az,
hogy a leendõ tanácsadónak tudományos
fokozattal és legalább tízéves szakmai
múlttal kell rendelkeznie. Az nem kikö-
tés, hogy csak határon túli lehet, érkezhet
az anyaországból is. A jelenlegi tutorok
egyharmada magyarországi, a debreceni,
a szegedi és a pécsi egyetemekrõl, az 
ELTE-rõl vagy éppen a PPKE-rõl.

Kandikó József a tanulmányok gyûjte-
ményét gyümölcskosárhoz hasonlítja – 
érdemes tehát szemügyre venni, hogy
mennyire érett, színes és gazdag az a ter-
més, amelyet az olvasóknak kínál.

Ha már a címadásnál említettem Be-
retka Sándor tanulmányát, érdemes a kö-
tettel való ismerkedést ezzel az írással, 
a kötet egyik legizgalmasabb kutatási
összefoglalójával kezdeni. Az elemzés a
21. században az elektromos hálózatokat
tervezõ mérnökök elõtt álló feladatokat,
kihívásokat veszi számításba. A követel-
mények közül kiemelten foglalkozik 
a környezettudatosság és a környezetvé-
delem szempontjaival. A cél, hogy az a fo-
gyasztó fizessen magasabb árat a felhasz-
nált elektromos áramért, aki csúcsidõben,
csúcsterhelésnél használja a rendszert. 
A megoldást pedig az egyazon hálózatra
kapcsolt valamennyi elem felügyeletét,
távirányítását és koordinációját végzõ
Smart Grid rendszer minél hatékonyabb
alkalmazásában látja. A szerzõ szemléle-
tesen és alaposan mutatja be, hogy mek-
kora informatikai és mérnöki tudáshátte-
ret feltételez egy kétszázezer lakosú város
intelligens elektromos hálózatának az

Szerk. B. Varga Judit. Edutus Fõiskola, Tatabánya, 2014.




